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Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej str. 2
Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 3
Ogłoszenia o zmianach miesco-
wych planów zagospodarowania

str.  2, 6, 7

W niedzielę 15 grudnia w godz.
11-16 zapraszamy na kiermasz
świąteczny. Na rynku zagoszczą
kramy, wioska Świętego Miko-
łaja, stoiska interaktywne. 

� str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 18 grudnia
2013 o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Przystąpienie do zmiany
planu Józefosławia 
Do 26 listopada można składać wnioski
do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego.                                str. 4

Logo dla skate parku
Trwa konkurs z atrakcyjnymi nagrodami
na stworzenie logo nowo powstałego 
w Piasecznie skate parku.                    str. 5

Zapalamy choinkę

Szlachetna Paczka 
w naszym mieście
W sobotę 16 listopada na stronie inter-
netowej www.szlachetnapaczka.pl uru-
chomiona została baza rodzin, dla któ-
rych można zrobić świąteczną paczkę.        

str. 8

Nad skate parkiem zawisł hologram skate’a na hulajnodze autorstwa Rob Roya kreatywnego
streetartowca z Piaseczna

Street art na skate parku

W czwartą sobotę listopada po raz
ostatni mobilne punkty zbiórki odpa-
dów odwiedzą  Zalesie Dolne (plac przy
szkole podstawowej) i Zalesie Górne 
(u zbiegu ulic Wiekowej Sosny, Koralo-
wych Dębów i Młodych Wilcząt – Do-
manka).

Mobilne punkty
zbiórki odpadów 

Pierwszy, obszar ograniczony
ulicami: Julianowską, Geodetów,
Wilanowską, a od północy połu-
dniowymi granicami działek 106,
99/3 i 99/7, jest już na etapie prac
planistycznych. Do drugiego, sta-
nowiącego większego część Józefo-
sławia obszaru, składać można do
26 listopada swoje wnioski.

Józefosław od kilkunastu lat jest
najdynamiczniej rozwijającą się
podwarszawską miejscowością. Jed-
nak w ślad za ofertą mieszkaniową
developerów długo nie powstawała
tam dobrej jakości przestrzeń pu-
bliczna czy infrastruktura spo-
łeczna pomagająca budować więzi
lokalne. 

O pomoc w przygotowaniu
analizy oraz propozycji kierun-
ków, jakie można nadać działa-
niom na tym obszarze, Urząd Mia-
sta zwrócił się do doświadczonej
holenderskiej firmy RDH Archi-
tekci Urbaniści, która wcześniej
przygotowała m.in. koncepcję za-
gospodarowania terenu targowi-

ska i budowy nowej szkoły w cen-
trum Piaseczna. Zdaniem Holen-
drów ważne jest, aby na Józefo-
sław spojrzeć nie tylko przez
pryzmat jego problemów, ale też
przede wszystkim istniejących
jeszcze możliwości.

* czytaj str. 4

Pomysł na Józefosław
Gmina przystąpiła do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dwóch
obszarach należących do miejscowości Józefosław 

Jako miłośnik sportów ekstre-
malnych Rob Roy nieodpłatnie
wykonał i zainstalował pomię-
dzy latarniami rzeźbę z ocynko-
wanej siatki przedstawiającą 
sylwetkę skate’a z hulajnogą 
i czapką. Podobne rzeźby zwane
hologramami lub Ghost's Sculp-
ture instalował już wcześniej
m.in. w Londynie czy Wilano-
wie, za każdym razem wzbudza-
jąc duże zainteresowanie prze-
chodniów. Naturalnej wielkości
postacie, które powstają z siatki,
są prawie niewidzialne za dnia,
a odpowiednio podświetlone
wieczorem dają niesamowity
efekt.

– Maluję od dziecka. Wszyst-
ko i na wszystkim. Gdy byłem 5-
latkiem, ojciec nauczył mnie ry-
sować konia. I od tego się zaczęło

– wspomina swoje początki
Rob Roy.  – Wykonuję również
rzeźby ze stretchu, taśmy sa-
moprzylepnej, kartonu, gipsu 
i innych materiałów niemożli-
wych – dodaje.

Street art to również ma-
larstwo naścienne w megafor-
matach, zwane muralami lub
naziemne 3D, którego Rob Roy-
uczy dzieci i młodzież na autor-
skich warsztatach szkolnych.
Przy współpracy z Urzędem
Miasta, stowarzyszeniem Spo-
łeczna Inicjatywa Młodych
oraz Fundacją Eco Choice pro-
wadzi cykl warsztatów dla do-
rosłych. Niebawem będą mogli
Państwo ujrzeć zaskakujące
efekty tych działań na ulicach
Piaseczna. 
Street art to nie wandalizm.

Urząd nieczynny 
w piątek
Uprzejmie informujemy, że w piątek 27
grudnia Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
będzie nieczynny. 
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Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 39 23 października 2013 r.

Przed rozpoczęciem 
części uchwałodawczej

Sesję rozpoczęto przywi-
taniem nowego Komendanta
Powiatowego Policji w Pia-
secznie – młodszego inspek-
tora Jarosława Konończuka.

Następnie Dyrektor Ze-
społu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkół przedsta-
wiła informację o realizacji
zadań oświatowych w gmi-
nie Piaseczno w roku szkol-
nym 2012/2013 oraz o organi-
zacji roku szkolnego 2013/2014.

Po ustaleniu porządku
obrad i przyjęciu protokołów
z dwóch ostatnich sesji spra-
wozdanie z okresu pomiędzy
sesjami przedstawił prze-
wodniczący Rady Piotr Ob-
łoza. Po wysłuchaniu wnio-
sków i interpelacji skarbnik
przedstawiła radnym infor-
mację na temat bieżącej sy-
tuacji finansowej gminy.

Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następu-

jące zmiany w budżecie gminy
na rok 2013:
– prawie 66,5 tys. zł przezna-
czono na wykonanie pomia-
rów natężenia pracy sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżo-
waniach ulic;
– 17,8 tys. zł zostało asygno-
wane na wymianę okien i drzwi 
w lokalach komunalnych;
– 100 tys. zł radni przeznaczyli
na zakup samochodu pogrze-
bowego;
– 50 tys. zł przeznaczono na
remont mostu na rzece Je-
ziorce w Gołkowie;
– na wniosek Referatu Zarzą-
dzania Kryzysowego 5,6 tys. zł
przeznaczono na zamonto-
wanie syreny alarmowej;
– o 4 tys. zł wzrosły dochody 
i wydatki gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architekto-
nicznej;
– o 33,8 tys. zł wzrosły dochody
z tytułu wynajmu pomieszczeń
w placówkach oświatowych;
środki te zostaną przezna-
czone na bieżące remonty 
w szkołach podstawowych;
– o kolejne prawie 4 tys. zł
wzrosły dochody gmin w
związku z pozyskaniem środ-
ków ze sprzedaży powierz-
chni reklamowej w „Atlasie
gminy Piaseczno”.

Wprowadzono zmiany 
w funduszach sołeckich Ju-
lianowa, Łbisk i Chojnowa.

Radni wprowadzili także
zmiany w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej gminy Pia-
seczno na lata 2013–2023.

Ochrona środowiska
Uchwalony został Plan

Działań na rzecz Zrównowa-

żonej Energii (SEAP) dla miasta
i gminy Piaseczno. Radni wy-
razili także wolę przystąpienia
do opracowania i wdrażania
planu gospodarki niskoemisyj-
nej realizowanego w ramach
Priorytetu IX: Infrastruktura
energetyczna przyjazna śro-
dowisku i efektywność ener-
getyczna, współfinansowa-
nego z Funduszu Spójności.

Zagospodarowanie 
przestrzenne

Rada zdecydowała o przy-
stąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
części Głoskowa, Wólki Kozo-
dawskiej oraz części miasta
Piaseczno – Zalesie Dolne
(działki nr ewid. 4/1, obręb 65).

Podjęto także decyzję 
o sporządzeniu zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części
Bobrowca.

Uchylone zostały uchwały:
– Nr 562/XXI/2008 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
części Wólki Kozodawskiej;
– Nr 1081/XXXVII/2013 w sprawie
uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Piaseczno (Zalesie Dolne);
– Nr 1340/XLIV/2010 w części 
w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospo-
darowania części Piaseczna
dla obszaru ograniczonego
ulicami: Geodetów, Julianow-
ską, Okulickiego i Puławską, 
w zakresie objętym skargą
Wojewody Mazowieckiego.

Osobnymi uchwałami radni
zatwierdzili zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia części Wólki Kozodawskiej
oraz części miasta Piaseczna
(Zalesie Dolne).

Uchwalony został plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego części Zalesia Górnego.

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na:

– sprzedaż działki położonej 
w Piasecznie przy ul. Kusociń-
skiego na rzecz użytkownika
wieczystego;
– wydzierżawienie części nie-
ruchomości gruntowych po-
łożonych w Piasecznie przy 
ul. Paprociowej, ul. Puławskiej
44 i ulicach Energetycznej 
i Dworcowej oraz w rejonie ulic
Kilińskiego i Sierakowskiego;
– nabycie przez gminę Pia-
seczno działki drogowej poło-
żonej w Woli Gołkowskiej;
– zawarcie przez gminę Pia-
seczno umowy użyczenia za-

budowanej nieruchomości
położonej w obrębie 20 miasta
Piaseczno, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa;
– zamianę zabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej wła-
sność gminy Piaseczno, ozna-
czonej nr ewid. 11/2, obręb 26
miasta Piaseczno na zabudo-
waną nieruchomość stano-
wiącą własność Skarbu Pań-
stwa, oznaczoną nr ewid. 54,
obręb 20 miasta Piaseczno;
– sprzedaż działek położonych
w Piasecznie przy ulicach Gra-
nitowej i Geodetów na rzecz
użytkownika wieczystego Mło-
dzieżowej Spółdzielni Budow-
nictwa Mieszkaniowego „Pa-
tronat-3”.

Skargi odrzucone
Rada Miejska uznała za

bezzasadne wezwanie do usu-
nięcia naruszenia prawa, zło-
żone przez właściciela przed-
szkoli niepublicznych „Miś” 
i „Panda”, w związku z uchwałą
dotyczącą trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół 
i przedszkoli prowadzonych na
terenie gminy Piaseczno przez
inne niż gmina osoby prawne
lub fizyczne.

Pozostałe
Rada przyjęła Program

wieloletniej współpracy Miasta
i Gminy Piaseczno z organiza-
cjami pozarządowymi, pod-
miotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego 
w latach 2014–2015.

Uchwalony został nowy
Statut Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno.

Rada wprowadziła zmiany
w uchwale w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół i przedszkoli prowa-
dzonych na terenie gminy Pia-
seczno przez inne niż gmina
osoby prawne lub fizyczne
oraz dla innych niż gmina osób
prawnych i osób fizycznych
prowadzących inne formy
wychowania przedszkolnego.

Zmieniony został Regula-
min utrzymania porządku 
i czystości na terenie Miasta
i Gminy Piaseczno oraz uch-
wała w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania i za-
gospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów.

Nadano nazwę Planety
ulicy położonej w Józefosławiu.

Pełny protokół z sesji Rady
Miejskiej oraz uchwały do-
stępne są na stronie interne-
towej www.bip.piaseczno.eu.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na
podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r.,
Nr 102, poz. 651 ze zmianami) informuje, iż na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy
sekretariacie burmistrza oraz na stronie in-

ternetowej www.piaseczno.eu zamieszczony
został do publicznej wiadomości „Wykaz Nie-
ruchomości” przeznaczonej do wydzierżawie-
nia – części działki ozn. nr ewid. 63/11, obr. 19,
położonej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej,
z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową
Wspólnoty Mieszkaniowej Puławska 32E.

Wykaz nieruchomości

Boisko otwarte
16 listopada odbyło się oficjalne otwarcie profesjonalnego
boiska ze sztucznej nawierzchni na obiekcie stadionu
miejskiego

- Jestem szczęśliwy, że po latach
starań mamy wreszcie w Pia-
secznie obiekt sportowy na
miarę XXI wieku – nie krył wzru-
szenia burmistrz Zdzisław Lis,
który razem z Markiem Frączem
dyrektorem GOSiR dokonał sym-
bolicznego przecięcia wstęgi. Bo-
isko zostało też poświęcone
przez proboszcza Andrzeja Kry-
nickiego. Następnie Tomasz Ber-
nat prezes firmy Gardenia, która
wykonała inwestycję, przekazał
na ręce burmistrza certyfikat
FIFA 2 Star nadany obiektowi

przez międzynarodową organi-
zację piłkarską. Sztuczna mu-
rawa na tym obiekcie spełnia bo-
wiem najwyższe światowe
standardy. Na zakończenie części
oficjalnej wręczone zostały spe-
cjalne statuetki osobom, które
przez lata najbardziej zasłużyły
się dla rozwoju piłki nożnej i
sportu w Piasecznie.

W rozegranych tego dnia
dwóch meczach towarzyskich
grające na co dzień w ekstra-
klasie GOSiRki pokonały 2:0
reprezentację samorządow-

ców, z kolei młodzi zawodnicy
UMKS Piaseczno zwyciężyli 5:2
z dawnymi gwiazdami KS Pia-
seczno. Oba mecze sędziował
Michał Listkiewicz, były prezes
PZPN. W przerwach meczu od-
był się pokaz trików piłkar-
skich oraz konkursy dla dzieci.
Mieszkańcy częstowani byli
gorącym żurkiem i kawą. Na
zakończenie odbył się efek-
towny pokaz fajerwerków,
które rozświetliły niebo nad
stadionem.                                         

*

Nowy obiekt spełniający najwyższe światowe standardy oddany został do użytku w nie-
spełna trzy miesiące od symbolicznego wkopania pierwszej łopaty             Foto Piotr Michalski

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.672.60.2013.APA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU 
z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze
zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr
718/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu w obrębie ewidencyj-
nym Pęchery Łbiska PGR oraz części terenu 
w obrębie ewidencyjnym Pęchery Łbiska.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać
się w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Ko-
ściuszki 5, w pokoju na półpiętrze.

Plany miejscowe obejmą w niezbędnym
zakresie problematykę wynikającą z art. 15
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Wnioski do ww. projektów planów należy
składać w terminie 21 dni od daty opubliko-
wania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do
projektów miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej na adres e-mail: attia@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem
właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem
imienia, nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski 

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Pęchery Łbiska PGR, Pęchery Łbiska  



Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 25 września
do 23 października  2013 r.

Burmistrz ogłosił prze-
targi na:
• opracowanie projektu bu-
dowlanego i wykonawczego
przebudowy ulic: Głównej 
w Bobrowcu (od ul. Bobro-
wieckiej do ul. Mazowieckiej),
Północnej w Piasecznie (od ul.
Przemysłowej do ul. Głównej),
parkingu na działkach 59 i 61
w Kamionce przy Zespole
Szkół Publicznych w Piasecz-
nie, oraz ulic: Świerkowej 
w Kamionce (od ul. Bobro-
wieckiej do ul. Północnej) 
i Borowej w Kamionce (od 
ul. Gwalberta do ul. Głównej);
• budowę ul. Bocianiej na od-
cinku od skrzyżowania w re-
jonie ul. Albatrosów do ul. Po-
wstańców Warszawy w Pia-
secznie; 
• utrzymanie dróg lokalnych
i gminnych – oznakowanie
pionowe, poziome i budowę
progów zwalniających na te-
renie gminy;
• wykonanie nakładki asfal-
towej na ul. Pięknej w Zalesiu
Górnym;
• opracowanie koncepcji ar-
chitektonicznej wraz z za-
gospodarowaniem terenu
oraz programu funkcjo-
nalno-użytkowy na rozbu-
dowę i remont Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Ewy
Krauze w Piasecznie przy al.
Kasztanów 12;
• rozbiórkę starego budynku i
ogrodzenia oraz budowę bu-
dynku usługowego – z prze-
znaczeniem na funkcję z za-
kresu kultury i oświaty
(świetlica) i handlu (sklep spo-
żywczy) – oraz zbiornika
szczelnego na nieczystości
płynne w miejscowości Runów;
• dostawę do siedziby zama-
wiającego materiałów eks-
ploatacyjnych do drukarek
komputerowych, kseroko-
piarek, faksów oraz dostawę
papieru;

• przygotowanie posiłków
dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pia-
secznie;
• budowę oświetlenia ul. Ja-
śminowej w Bobrowcu;
• zakup, dostawę i rozładu-
nek workowanego węgla
Orzech I dla podopiecznych
Ośrodka z terenu miasta 
i gminy Piaseczno.

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• wykonanie nakładki asfalto-
wej na ul. Ustronie w Miesz-
kowie, wykonawca: Budow-
nictwo Drogowe „Jarpol” SA,
za cenę 187 234,84 zł;
• kontynuację odwodnienia
wsi Złotokłos, wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Montażowe „Budrem”
z Kiedrzyna, za cenę brutto
146 431,89 zł;
• wykonanie nakładki asfal-
towej w krawężnikach, pro-
gów, oznakowania piono-
wego oraz odwodnienia na
ul. Krótkiej w Chylicach, wy-
konawca: Budownictwo Dro-
gowe „Jarpol” SA z Warszawy,
za cenę 58 731,27 zł;
• remont budynku OSP Choj-
nów z siedzibą w Orzeszynie,
wykonawca: firma „Eko In-
vest” Sp. z o.o. z Kielc, za
cenę 660 077,07 zł;
• kontynuację odwodnienia
terenu wsi Baszkówka, wy-
konawca: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Remontowe „Ew-
bud” Ewelina Kościuk-Fol 
z Działek Suskowolskich, za
cenę 84 624,00 zł;
• zakup i dostawę materiału
do remontu dróg gminnych,
wykonawca: firma „Sas-Bud”
Kamil Sasin z Milanówka;
• kontynuację odwodnienia
terenu Józefosławia, wyko-
nawca: Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Remontowe „Ew-
bud” Ewelina Kościuk-Fol 
z Działek Suskowolskich, za
cenę 227 045,70 zł;
• wykonanie koncepcji archi-
tektonicznej budynku szkoły
podstawowej z centrum mul-
timedialnym w Piasecznie,
wykonawca: firma „Dedeco”

Sp. z o.o. ze Szczecina, za
cenę 98 400,00 zł;
• wykonanie nakładki asfal-
towej lub wykonanie na-
wierzchni z kostki brukowej
betonowej na ul. Okrężnej 
w Piasecznie, wykonawca:
„Budowa i Naprawa Dróg”
Wanda Porębska z Warszawy,
za cenę 285 360,00 zł za wy-
konanie nawierzchni z kostki
wg wariantu II;
• budowę oświetlenia ulic
Widokowej i Świętego Miko-
łaja w Chylicach, wykonawca:
firma „Jimmy” J. Cichocki, 
J. Zandberg Sp. j. z Warszawy,
za cenę 76 226,25 zł;
• obsługę bankową budżetu
gminy i jednostek podle-
głych, wykonawca: Bank
BPH SA Centrum Biznesowe
Warszawa II;
• konserwację komunalnych
budynków mieszkalnych i lo-
kali użytkowych położonych
na terenie gminy Piaseczno,
wykonawca: firma „Gazkor”
Beata Kucharczyk z War-
szawy, za cenę 14 297,39 zł
miesięcznie;
• wykonanie odwodnienia 
ul. Zacisze na terenie Gło-
skowa Letniska, wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlano-
Montażowe „Budrem” z Kie-
drzyna, za cenę 86 513,77 zł.

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
3–17 października
– omawianie z kierownikami
poszczególnych jednostek
organizacyjnych i wydzia-
łów projektu budżetu na rok
2014;
3 października
– spotkanie z członkami Rady
Nadzorczej spółki PUK Sita
Piaseczno;
7 października
– udział w nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej;
9 października
– spotkanie z Wicemarszał-
kiem Województwa Mazo-
wieckiego Krzysztofem Strzał-
kowskim;

11 października
– udział w obchodach Dnia
Edukacji Narodowej;
– udział w posiedzeniu Zgro-
madzenia Wspólników spółki
PCU Piaseczno;
14 października
– udział w uroczystym ślubo-
waniu klas I w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Piasecznie;
15 października
– udział w uroczystym powi-
taniu nowego Komendanta
Powiatowego Policji w Pia-
secznie;
17 października
– spotkanie z mieszkańcami
Józefosławia;
18 października
– spotkanie z inicjatorami ak-
cji Szkoła pod Żaglami;
19 października
– udział w jury konkursu
„Młodzi widzą więcej”, zor-
ganizowanego w Gimnazjum
Nr 1 w Piasecznie;
– udział w obchodach Dnia
Seniora w Chojnowie;
21 października
– spotkanie z wizytatorem 
w Szkole Podstawowej Nr 5
w Piasecznie.

Burmistrz na bieżąco or-
ganizował posiedzenia Kie-
rownictwa Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, na któ-
rych omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpraco-
wał z organami Rady Miej-
skiej oraz brał udział w po-
siedzeniach problemowych
komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów 

w każdy poniedziałek po
uprzednim umówieniu

spotkania. Tel.: 22 701 75 88.
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Sprawozdanie z pracy burmistrza

25 września do 23 października 2013 r.
Przedstawiamy na jakim etapie są poszczególne zadania
inwestycyjne realizowane obecnie przez gminę Piaseczno

Budowa dróg:
• ul. Pastelowa w Józefosławiu - prace w trakcie realizacji.
Roboty teletechniczne zakończone w 90 proc., roboty
oświetleniowe w 30 proc., roboty drogowe - ustawione
krawężniki, rozpoczęto wykonywanie chodników. 
• ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie - przebudowa
zakończona.
• ul. XXI wieku w Józefosławiu – budowa zakończona. Trwa
Projektowanie kanału deszczowego do rowu R1 - PWiK 
• ul. Julianowska - budowa chodników i ścieżek rowero-
wych - podzielono dokumentacje na etapy. Organ I in-
stancji wszczął postępowanie administracyjne dla Etapu
5 - od Okulickiego do Przesmyckiego w Piasecznie. Do-
kumentacja dla Etapów 1,2,4 jest uzupełniana o korektę
map podziałowych.
• al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym - organ II instancji
uchylił decyzję na budowę. Trwa korygowanie i uzupeł-
nianie dokumentacji o poprawne dokumenty celem
uzupełnienie wniosku o wydanie nowego pozwolenia
na budowę.
• ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do 
ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m - wyłoniony został wy-
konawca robót. Rozpoczęcie prac w najbliższym czasie.
• ul. Mleczarska w Piasecznie - na odc. od ul. Okulickiego
do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. 1090 m i fragment 
ul. Energetycznej o dł. 140 m. W dniu 30.10.2013 r. została
wydana decyzja na budowę. Po ostatecznych uzgodnie-
niach z mieszkańcami zostanie skorygowany projekt sta-
łej organizacji ruchu  i uruchomiona zostanie procedura
przetargowa na wyłonienie Wykonawcy.
• mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Pol-
skiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów
ulic. W dniu 08.11.2013 r. zostało wydane pozwolenie na bu-
dowę. Gmina uruchamia procedurę przetargową. 

Budownictwo kubaturowe
• Budynki Mieszkalne w Bąkówce przy ul. Lipowej – 
W trakcie realizacji- wykonany stan surowy oraz więźba
dachowa, na ukończeniu wykonywanie ścianek działowych.
• Budynek mieszkalny przy ul. Jerozolimskiej 1-  prace za-
kończone, trwają uzupełnienia po przeglądzie Państwowej
Straży Pożarnej.
• Szkoła Podstawowa nr 1- roboty w końcowym etapie
realizacji (malowanie, usuwanie usterek).
• Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - rozbudowa bu-
dynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym.
Inwestycja zakończona prowadzone są prace związane 
z usuwaniem usterek poodbiorowych. Przeprowadzana
jest procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
• Gimnazjum nr 1 – inwestycja remontu elewacji oraz wy-
miany stolarki zakończona.
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - finalizacja pro-
cedury przetargowej na budowę.
• Zespół Szkół w Józefosławiu - finalizacja procedury prze-
targowej na budowę
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalesiu Dolnym – opracowy-
wana jest koncepcja i projekt rozbudowy szkoły wraz 
z budową sali gimnastycznej.
• Centrum edukacyjno-multimedialne – podpisana została
umowa na wykonanie ostatecznej koncepcji architekto-
nicznej.
• Świetlica w Runowie - finalizacja procedury przetargo-
wej na budowę.

Sport
• Stadion miejski – zakończona budowa pełnowymiaro-
wego boiska ze sztucznej nawierzchni.
• Wielofunkcyjne boisko ze sztucznej nawierzchni przy
szkole w Jagarzewie - inwestycja zakończona.

Remonty kubaturowe
•Budynek OSP Chojnów – trwają prace przy termomo-
dernizacji elewacji oraz zagospodarowania terenu

Remonty drogowe 
• ul. Rybacka w Żabieńcu – wykonano nakładkę asfaltową
• ul. Tęczowej w Zalesiu Górnym - wykonano nakładkę 
asfaltową
•ul. Krótka w Chylicach - wykonano nakładkę asfaltową
•ul. Sarmacka w Głoskowie - wykonano nakładkę asfaltową
•ul. Lechitów w Piasecznie - wykonano nakładkę asfaltową
• ul. Ustronie w Mieszkowie - wykonano nakładkę asfaltową
• ul. Okrężna w Piasecznie – rozpoczęto prace przy ukła-
daniu nawierzchni z kostki brukowej
• ul. Piękna w Zalesiu Górnym – rozstrzygnięto przetarg
na wykonanie.                                                                               *

Organizowaną przez gminę
Piaseczno oraz Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct
– Piaseczno konferencję po-
prowadzi Artur Gluziński, spe-
cjalista w zakresie współpracy
administracji publicznej z or-
ganizacjami pozarządowymi,
ekspert krajowy w projektach
realizowanych w ramach pro-

gramów operacyjnych na lata
2007–2013 w dziedzinie umac-
niania społeczeństwa oby-
watelskiego. Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 16.30 od
omówienia nowej perspek-
tywy finansowej funduszy
unijnych na lata 2014–2020
i Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego. Kolejnym punk-

tem będzie przedstawienie
funduszy krajowych, czyli
możliwości uzyskania dotacji
dla organizacji pozarządowych
i zasad ich rozliczania. Na ko-
niec zaplanowano dyskusję 
w obszarach działalności ta-
kich jak sport, kultura, sztuka,
kombatanci, seniorzy, niepeł-
nosprawni.

Udział w konferencji pro-
simy potwierdzić do 28 listopada
na adres goch@piaseczno.eu lub
telefonicznie pod numerem 
22 701 76 36. Pytania związane
z tematem konferencji można
przesłać na powyższy adres ma-
ilowy, a odpowiedzi omówione
będą podczas konferencji.

*

4 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbędzie się konferencja skiero-
wana do osób prowadzących lub działających w tzw. trzecim sektorze

Konferencja „Dotacje źródłem wsparcia dla orga-
nizacji pozarządowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji
dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej

Europe Direct” w latach 2013–2017.

Zaawansowanie zadań
inwestycyjnych
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Zagospodarowanie przestrzenne

Pierwszy obszar, ograniczony uli-
cami: Julianowską, Geodetów, Wi-
lanowską, a od północy południo-
wymi granicami działek 106, 99/3
i 99/7, jest już na etapie prac pla-
nistycznych. Do drugiego, stano-
wiącego większą część Józefosła-
wia obszaru, składać można do
26 listopada swoje wnioski.

Przestrzeń publiczna
Józefosław od kilkunastu lat

jest najdynamiczniej rozwijającą
się podwarszawską miejscowo-
ścią. Jednak w ślad za ofertą
mieszkaniową developerów dłu-
go nie powstawała tam dobrej ja-
kości przestrzeń publiczna czy in-
frastruktura społeczna pomaga-
jąca budować więzi lokalne.

O pomoc w przygotowaniu
analizy oraz propozycji kierun-
ków, jakie można nadać działa-
niom na tym obszarze, Urząd
Miasta zwrócił się do doświad-
czonej holenderskiej firmy RDH
Architekci Urbaniści, która wcze-
śniej przygotowała m.in. koncep-
cję zagospodarowania terenu tar-

gowiska i budowy nowej szkoły
w centrum Piaseczna. Zdaniem
Holendrów ważne jest, aby na Jó-
zefosław spojrzeć nie tylko przez
pryzmat jego problemów, ale też
przede wszystkim istniejących
jeszcze możliwości.

Z jednej strony miejscowość
ta jest słabo skomunikowana,
brakuje w niej punktów usługo-
wych oraz przestrzeni publicz-
nej, mieszkańcy nie są zintegro-
wani i wielu z nich nie czuje
relacji z miejscem zamieszkania.
Z drugiej strony Józefosław okala
Las Kabacki, który stanowić może
dopełnienie lokalnej oferty miejsc
aktywnego wypoczynku, są też
jeszcze tereny możliwe do prze-
kształcenia, tak aby odzyskać lo-
kalny klimat i wydobyć atuty
związane z życiem w małej, do-
brze zorganizowanej lokalizacji.

Wizja Holendrów
Zachęcamy, zwłaszcza miesz-

kańców Józefosławia, do zapo-
znania się koncepcją RDH na
stronie internetowej Urzędu

www.piaseczno.eu. – Wizja Ho-
lendrów może być materiałem
wyjściowym do rozmów nad za-
pisami planu, aczkolwiek nie-
które pomysły mogą wydawać
się kontrowersyjne. Dlatego za-
chęcam do czynnego udziału 
w konsultacjach – mówi Daniel
Putkiewicz, zastępca burmistrza.

– Chciałbym, aby jak najwięcej
pomysłów mieszkańców znala-
zło odzwierciedlenie w nowym
planie zagospodarowania, a sama
praca nad planem była podstawą
do dyskusji o tożsamości i przy-
szłości Józefosławia – dodaje.

Przywrócić równowagę
Zaproponowane w opraco-

waniu Holendrów projekty mają
charakter przykładowych rozwią-
zań, zmierzających do urucho-
mienia mechanizmu stopnio-
wego przywracania równowagi
przestrzennej Józefosławia oraz
budowania więzi. Narosłe przez
lata problemy nie są możliwe do
rozwiązania ze skutkiem na jutro.
Nikt też nie powinien tego ocze-
kiwać. Tym bardziej że praktyka
działania często dowodzi, że nie
tyle przepis prawny lub jego brak
może być tym, co blokuje czy za-
graża dobrym rozwiązaniom.
Bywa, że jest to postawa spo-
łeczna, indywidualne preferencje,
przyzwyczajenia czy kultura
kształtowania polityki lokalnej.   *

Granice obszaru, na którym gmina przystąpiła do zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego

Gmina przystąpiła do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dwóch obszarach należących
do miejscowości Józefosław

Pomysł na Józefosław

Holendrzy zobrazowali problemy związane z komunikacją na osi wschód - zachód na tere-
nie Józefosławia                                                                                                Foto RDH Architekci Urbaniści

Przypominamy, że do 26 listopada składać jeszcze można
wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru stanowiącego większą część miej-
scowości Józefosław.

Treść oficjalnego ogłoszenia dostępna jest na stronie
urzędowej www.bip.piaseczno.eu oraz w „Gazecie Piase-
czyńskiej” nr 8 z 2013 roku. Swoje wnioski składać można 
w kancelarii Urzędu Miasta, przesłać pocztą na adres: Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury lub przesłać na adres e-mail: atria@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpa-
trzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku
oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE

– Stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem 
– jak na zabudowanym obszarze, na doda-
tek w większości pokrytym zamkniętymi
osiedlami, wprowadzić usługi publiczne,
skomunikować ze sobą wschodnią i zachod-
nią część miejscowości oraz wygospodaro-
wać tereny potrzebne do przygotowania
skwerów oraz miejsc do rekreacji. Nadra-
biamy też zaległości w zakresie inwestycji.
Otwarte są obecnie oferty przetargowe na
rozbudowę Zespołu Szkół w Józefosławiu,

uruchomiliśmy niedawno filię Centrum Kul-
tury na tym obszarze, wkrótce przedsta-
wimy nasze propozycje na zaaranżowanie
terenów zielonych i stref wypoczynku. 
W niedługiej perspektywie wybudowany zo-
stanie chodnik i ścieżki rowerowe wzdłuż
ulicy Julianowskiej, przystąpimy też do
przebudowy ul. Geodetów.

Zdzisław Lis,
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zielone tereny na obszarze Józefosławia
Foto RDH Architekci Urbaniści

W latach 90.

miejscowość 

liczyła zaledwie

kilkuset 

mieszkańców  

W Józefosławiu

mieszka ponad 

10 tysięcy osób
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Do uczestnictwa zapra-
szamy zarówno profesjonali-
stów, jak i amatorów grafiki
komputerowej. Regulamin kon-
kursu dostępny jest na stronie
www.piaseczno.eu w dziale
„Aktualności”. Prace można
wysyłać do końca roku na adres
e-mail konkurs@piaseczno.eu
lub pocztą tradycyjną na adres
Urzędu Miasta i Gminy Pia-

seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno.

Oceny prac dokona powo-
łana przez gminę Piaseczno ko-
misja konkursowa. Zwycięzca
otrzyma nagrodę w postaci pro-
fesjonalnego laptopa Dell Preci-
sion M4700 (z serwisem sprzętu
w następnym dniu roboczym
tam, gdzie jesteś), ufundowa-
nego przez firmę NTI Polska No-

woczesne Technologie Informa-
tyczne – partnera firmy Dell na
Polskę. Wartość nagrody to blisko
10 tysięcy złotych. Dodatkowo
autor wybranej pracy otrzyma
kupon o wartości 500 zł na za-
kupy w sklepie Decathlon oraz
kupon o wartości 350 zł od
sklepu StreetSupply.pl na zakup
markowych trampek.     

*                                                 

Trwa konkurs z atrakcyjnymi nagrodami na stworzenie
logo nowo powstałego w Piasecznie skate parku

Logo dla skate parku

W pierwszych dwóch latach
2014–2015 do wykorzystania na
projekty dla osób młodych w ra-
mach Inicjatywy na rzecz Za-
trudnienia Ludzi Młodych będzie
6 mld euro. Kwota zostanie skie-
rowana do tych regionów w UE,
w których bezrobocie wśród
młodzieży przekracza 25%.

Inicjatywa na rzecz Zatrud-
nienia Ludzi Młodych jest częścią
Gwarancji dla Młodzieży, pro-
gramu, który ma na celu zmniej-
szenie bezrobocia wśród ludzi
młodych. Celem jest zapewnie-
nie każdej osobie poniżej 25.
roku życia dobrej oferty zatrud-
nienia, dalszej nauki, praktyki
zawodowej lub stażu. Oferta ma
być skierowana w okresie 4 mie-
sięcy od ukończenia szkoły lub
utraty dotychczasowej pracy.

W Polsce Inicjatywa na
rzecz Zatrudnienia Ludzi Mło-
dych będzie realizowana w ra-
mach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, jako
jego oddzielna oś priorytetowa.
Działania obejmą wszystkie re-
giony. Według wyliczeń Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego
na programy dla ludzi młodych
przeznaczona będzie kwota ok.
362 mln euro.

Koordynacją Inicjatywy na
poziomie krajowym będzie zaj-

mować się Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego (Instytucja
Zarządzająca PO WER) i Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej (jako resort merytoryczny).

Działania realizowane będą
w ramach czterech ścieżek: jed-
nej ogólnokrajowej i trzech re-
gionalnych. Będą one obejmo-
wały: 1) pożyczki udzielane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach programu „Pierwszy
biznes – wsparcie w starcie”; 2)
programy realizowane przez
Wojewódzkie Urzędy Pracy 
jako Instytucje Pośredniczące 
z udziałem współfinansowania
Funduszu Pracy; 3) programy re-
alizowane przez Ochotnicze
Hufce Pracy oraz 4) programy re-
alizowane w trybie konkurso-
wym przez m.in. organizacje po-
zarządowe, niepubliczne agencje
zatrudnienia.

Program „Pierwszy biznes –
wsparcie w starcie” zakłada
udzielanie preferencyjnych po-
życzek na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej. Jest skierowany
do absolwentów uczelni wyż-
szych oraz do studentów ostat-
niego roku studiów. Pożyczki
będą miały preferencyjne opro-
centowanie, długi okres spłaty, a
z tytułu ich udzielenia nie będą
pobierane opłaty i prowizje. Wo-

jewódzkie Urzędy Pracy będą
mogły realizować działania w ra-
mach Inicjatywy jako Instytucje
Pośredniczące. Oferowane wspar-
cie będzie obejmowało m.in.
staże, szkolenia, stypendia na
kontynuowanie nauki, dofinan-
sowanie rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Przedsięwzięcia
Ochotniczych Hufców Pracy
będą dotyczyć m.in. organizacji
szkoleń zawodowych, kursów
doszkalających, staży zawodo-
wych. Będą one dostosowane do
potrzeb lokalnych rynków pracy.
Inne instytucje będą mogły re-
alizować projekty w ramach Ini-
cjatywy w trybie konkursowym.
Projekty przez nie zgłaszane
będą mogły obejmować nie tylko
standardowe szkolenia czy dota-
cje na rozpoczęcie działalności,
ale także granty na zagospoda-
rowanie w nowym miejscu,
gdzie beneficjent znalazł pracę, 
a także szkolenia indywidualne,
na jakie zapotrzebowanie zgłosi
pracodawca.

Szacuje się, że z działań reali-
zowanych w ramach Inicjatywy
na rzecz Zatrudnienia Ludzi Mło-
dych będzie mogło skorzystać
ponad 438 tysięcy osób.

Artykuł w ramach działal-
ności Punktu Informacji Europej-
skiej Europe Direct – Piaseczno. 

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata
2014–2020 to nowe programy i nowe możliwości

Nowe możliwości dla ludzi młodych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji pu-
blicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe
Direct” w latach 2013–2017.

Zapraszamy wszystkich lu-
dzi i organizacje otwarte na po-
moc osobom potrzebującym do
wspólnego świętowania z okazji
naszego jubileuszu, czyli do
udziału w Świątecznym Festi-
walu Dobroczynności. Impreza
odbędzie się w niedzielę 8 grud-
nia 2013 roku na rynku w Pia-
secznie. Festiwal Dobroczynno-
ści zastąpi w tym roku coroczny
grudniowy Happening Mikołaj-
kowy. Patronat nad imprezą ob-
jął burmistrz Piaseczna pan Zdzi-
sław Lis. Festiwal został też
włączony w Tydzień Wolonta-
riatu organizowany w gminie
Piaseczno w pierwszym tygo-
dniu grudnia.

Świąteczny Festiwal Dobro-
czynności rozpocznie się o godzi-
nie 12.00 i potrwa do godziny
15.00. W programie zaplanowano
wiele atrakcji, m.in.: koncert ko-
lęd i pastorałek uczniów piase-
czyńskich szkół, stoiska charyta-
tywne organizacji dobroczyn-
nych, kiermasze artykułów świą-
tecznych, stoiska zabaw dla
dzieci, w tym ozdabianie choinki
czy spotkanie ze Świętym Miko-
łajem, który każdemu wręczy
słodki upominek. W trakcie im-
prezy swój finał będzie miała
Akcja Ekobombka. Uczestnicy 
Festiwalu wspólnie zatańczą
„Belgijkę” oraz utworzą Łańcuch
Dobrego Serca.

Podczas akcji zostaną wrę-
czone nagrody laureatom kon-
kursu „Wolontariat w naszej gmi-
nie” oraz wolontariuszom wy-
różnionym przez Katolicką Szkołę
pod Żaglami. Swoją płytę, nagraną
z okazji jubileuszu Fundacji, pro-
mować będzie Parasol Poetica.

Pieniądze zebrane podczas
Festiwalu będą przekazane na
fundusz stypendialny dla ucz-
niów piaseczyńskich szkół. Za-
praszamy wszystkich, którym
bliska jest idea fundacji: „Po cza-
sowniku »kochać« najpiękniej-
szym na świecie czasownikiem
jest »pomagać«”, aby byli z nami
tego dnia.

*

W grudniu tego roku przypada szczególny jubileusz jednej
z piaseczyńskich organizacji – Fundacji Pomóż Dorosnąć

Świąteczny Festiwal 
Dobroczynności

Work and Travel
W czwartek 21 listopada 

o godz. 18 w Urzędzie Miasta 
i Gminy Piaseczno odbędzie się spo-
tkanie informacyjne dotyczące wy-
jazdów dla młodych ludzi do Sta-
nów Zjednoczonych (work&travel)
organizowane przez międzynaro-
dową organizację CCUSA.                 *

Spotkanie chó-
rów kościelnych

Zapraszamy na coroczne
spotkanie chórów kościelnych 
z okazji dnia Św. Cecylii - pa-
tronki śpiewu liturgicznego. 23
listopada 2013,  godz. 16.00, ko-
ściół NMP Wspomożenia Wier-
nych w Zalesiu Dolnym.               *

Spektakl „Fre-
dro - Kabaret”

W ramach Wtorku Te-
atralnego zapraszamy na za-
bawną inscenizację utworów
jednego z największych pol-
skich komediopisarzy. 26 listo-
pada, godz.20.00, Dom Kultury.
Wstęp 15 zł.                                          *

Jesienne 
muzykowanie
rodzinne

Zapraszamy na V Piaseczyń-
ski Przegląd Rodzin Muzykują-
cych. Sobota, 30 listopada,
godz.15.30, Dom Parafialny przy
kościele św. Anny w Piasecznie. *

Biznes z klasą
III z cyklu konferencja, pt.

„Sukces sukcesji - planowanie
spadkowe w firmie i w rodzinie.
Jak uniknąć problemów finan-
sowych, prawnych i podatko-
wych”, odbędzie się 4 grudnia 
w godz. 9.30 – 15.00, w hotelu
DeSilva w Piasecznie.                  *

Kiermasz 
w Jagarzewie

6 grudnia, w godz. 16.30 
– 20.00 zapraszamy do Zespołu
Szkół w Jazgarzewie na chary-
tatywny Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy połączony z loterią
fantową i koncertem.                    *

Bieg Mikołajowy
Stowarzyszenie Kondycja

zaprasza 14 grudnia do udziału
w trzecim evencie z cyklu
„Rozbiegajmy Piaseczno”, czyli
w Biegu Mikołajkowym. Infor-
macja o opłatach oraz zapisach
on line dostępna jest na stronie
www.kondycja.com.pl.           *

Konkurs 
dla DJ-ów

Do 25 listopada można zgła-
szać sety DJ-skie do konkursu or-
ganizowanego przez Housepital
we współpracy z Centrum Kultury
Piaseczno. Trzech najlepszych DJ-
ów wystąpi 7 grudnia podczas siód-
mej edycji Housepital.                             *

Mikołajki 
z kolejką

7 i 8 grudnia zapraszamy  na
mikołajkowy przejazd koleją wą-
skotorową, w trakcie którego od-
będzie się spotkanie ze Świętym
Mikołajem, konkursy i zabawy
dla dzieci oraz ognisko. Szczegóły
na www.kolejka-piaseczno.pl.    *

Kalendarium najbliższych wydarzeń
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XI Memoriał 
Wiesława Gawłowskiego

Nakład 15 000 egz.

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.55.2013.WK

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawiada-
miam o zatwierdzeniu uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 1121/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013 r. zatwierdza-
jącej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego uli-
cami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami
kolei Warszawa – Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16,
A28, A29) – Etap II, w granicach obszaru ograniczonego od
zachodu zachodnią granicą działki oznaczonej nr ewid. 9/1
z obrębu 37 od północy południową linią rozgraniczającą
ul. Saperów, od wschodu zachodnią linią rozgraniczającą
ul. Dworcowej, od południa południowymi granicami dzia-
łek oznaczonych nr ewid. 9/1, 9/2 z obrębu 37.

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu:
1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, www.piaseczno.eu;
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Ar-
chitektury, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

Uzasadnienie
Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem kształtowania

i prowadzenia polityki przestrzennej gminy Piaseczno, 
w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania Miasta i Gminy Piaseczno. Obszar objęty planem
obejmuje teren części miasta Piaseczna w granicach ob-
szaru ograniczonego od zachodu zachodnią granicą działki
oznaczonej nr ewid. 9/1 z obrębu 37 od północy połu-
dniową linią rozgraniczającą ul. Saperów, od wschodu za-
chodnią linią rozgraniczającą ul. Dworcowej, od południa
południowymi granicami działek oznaczonych nr ewid. 9/1,
9/2 z obrębu 37. Plan sporządzony został zgodnie z art. 17
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (DzU z dnia 12 czerwca 2012 r., poz.
647 z późn. zm.). Prace nad jego sporządzaniem podjęto
po dokonaniu wymaganych analiz wynikających z art. 14
ust. 5 ww. ustawy i w oparciu o uchwałę Nr 923/XXXII/2009
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2009 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno
dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska
Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa – Radom
(obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29), zmienioną
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 467/XIX/2012, z dnia
14 marca 2012 r. oraz uchwałą Nr 1032/XXXVI/2013 z dnia 
3 lipca 2013 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr
923/XXXII/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. W procedurze pla-
nistycznej uzyskano do projektu planu niezbędne opinie 
i uzgodnienia. Zgodnie z wymogami ustawowymi w pro-
cedurze sporządzania planu zapewniono udział społeczeń-
stwa, który przedstawia się następująco: Stosownie do
art. 17 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2009 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko ogłoszono 
w prasie lokalnej „Nad Wisłą” nr 5 (271) z dnia 12 marca
2009 r., poprzez obwieszczenia oraz na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o podję-
ciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
i możliwościach składania wniosków. Po ogłoszeniu o przy-
stąpieniu do sporządzenia planu wpłynęło 6 wniosków,
które dotyczyły zachowania ustaleń obowiązującego
planu, wnioski zostały odrzucone z uwagi na to, że projekt
planu miał na celu uszczegółowienie zapisów obowiązu-
jącego planu i dostosowanie ich do obecnie obowiązują-
cych norm i przepisów odrębnych. Stosownie do art. 17
pkt 10 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ogłoszono w prasie
lokalnej „Kurier Południowy” nr 47 (418)/W1 z dnia 16 grud-
nia 2011 r., poprzez obwieszczenia oraz na stronie inter-
netowej Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w ter-
minie od 23 grudnia 2011 r. do 24 stycznia 2012 r. i możli-
wości składania uwag do projektu planu w terminie do 
17 lutego 2012 r. Do wyłożonego projektu planu złożono

jedenaście uwag dotyczących m.in. układu komunikacyj-
nego, powierzchni biologicznie czynnej, intensywności za-
budowy, wskaźnika miejsc parkingowych, wysokości za-
budowy oraz przeznaczenia, część uwag uwzględniono,
do II etapu w granicach obszaru ograniczonego od za-
chodu zachodnią granicą działki oznaczonej nr ewid. 9/1 
z obrębu 37 od północy południową linią rozgraniczającą
ul. Saperów, od wschodu zachodnią linią rozgraniczającą
ul. Dworcowej, od południa południowymi granicami dzia-
łek oznaczonych nr ewid. 9/1, 9/2 z obrębu 37 złożono jedną
uwagę.

Uchwałą Nr 1032/XXXVI/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. i uchwałą 
Nr 467/XIX/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Rady Miejskiej w Pia-
secznie w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 923/XXXII/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. ze względu
na zaistniałe okoliczności i uwarunkowania podzielono ob-
szar objęty uchwałą o przystąpieniu na trzy etapy.

Podsumowanie
Podsumowanie sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(DzU Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwier-
dzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1121/XXXVIII/2013 z dnia  25 września 2013 r. dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sien-
kiewicza, torami kolei Warszawa – Radom (obszar A6, A7,
A10, A11, A15, A16, A28, A29) – Etap II, w granicach obszaru
ograniczonego od zachodu zachodnią granicą działki ozna-
czonej nr ewid. 9/1 z obrębu 37 od północy południową linią
rozgraniczającą ul. Saperów, od wschodu zachodnią linią
rozgraniczającą ul. Dworcowej, od południa południowymi
granicami działek oznaczonych nr ewid. 9/1, 9/2 z obrębu
37, analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych.
Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu
w planie była gruntowna analiza występujących uwarun-
kowań i stanu środowiska. W planie zapewniono warunki
do ochrony: wód podziemnych, powietrza, oszczędnego
gospodarowania terenem przy jednoczesnym ograniczaniu
szaty roślinnej na terenach inwestycyjnych. Warunki zago-
spodarowania terenu oparte są na obowiązujących nor-
mach i standardach środowiskowych. Rodzaj zmian i ich
zakres przestrzenny nie będą powodować znaczących
zmian w środowisku. Przyjęte w planie rozwiązania będą
prowadziły do oddziaływania zewnętrznego na tereny
przyległe, jednak nie będzie to ograniczać ich dotychcza-
sowego sposobu użytkowania.

Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczno wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
przeprowadzonej do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1121/XXXVIII/2013 
z dnia 25 września 2013 r. dla obszaru ograniczonego ulicami:
Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei
Warszawa – Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28,
A29) – Etap II zgłoszono 6 wniosków i 1 uwagę. Skutki ustaleń
planu nie będą miały zasięgu transgranicznego. Ustalenia
ww. planu pozwalają na realizację założeń polityki prze-
strzennej Miasta i Gminy Piaseczno określonej w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego. Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu
pozwoli na rozwój miasta Piaseczna w przyszłości z zacho-
waniem zasad ładu przestrzennego. Zaleceniem do dalszych
prac jest ścisłe przestrzeganie zasad zagospodarowania te-
renów ustalonych w planie oraz zastosowanie monitoringu
zmian w środowisku wywołanych dalszym rozwojem tego
obszaru. Szczególny nacisk należy położyć na pomiar na-
tężenia hałasu komunikacyjnego i zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego, gleb i wód.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Piaseczno

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.64.2013.MKR

Zgodnie z uchwałą Nr 1146/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 października 2013 r. ogłaszam o sprostowaniu oczywistej
omyłki pisarskiej w uchwale Nr 1007/XXXV/2013 Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Chylice.

W uchwale Nr 1007/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie
błędnie zapisano numer działki w opisie granic obszaru objętego
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części
wsi Chylice. Została wpisana „działka nr ewid. 74”, a powinno
być: „działka nr ewid. 72”. Pozostałe zapisy powyższej uchwały
oraz załącznik nr 1, określający granice obszaru objętego miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi
Chylice, pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Sprostowanie omyłki

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.63.2013.APA

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity DzU z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)
wnioski wniesione do projektu planu zagospodarowania dla
terenu w obrębie  ewidencyjnym  Wola Gołkowska,  podjętego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 720/XXVI/2012  24 paź-
dziernika 2012 r. zostały rozstrzygnięte przez Burmistrza  Mia-
sta i  Gminy Piaseczno. 

Wykaz rozstrzygniętych wniosków został zamieszczony
na stronie internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.eu

Informuję również, że zgodnie z art. 17 pkt 9 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
planu po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień będzie wy-
kładany do publicznego wglądu.

Termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu
oraz termin składania uwag ogłoszone będą w prasie lokalnej,
na stronie internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.eu
w dziale „Ogłoszenia”, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Wola Gołkowska

Czołowe amatorskie zespoły
siatkarskie po raz kolejny
zmierzą się podczas imprezy
dedykowanej jednemu z naj-
lepszych polskich siatkarzy.

23 i 24 listopada 2013 na te-
renie Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Piasecznie odbę-
dzie się jedenasta edycja Me-
moriału Wiesława Gawłowskiego w piłce siatkowej amatorów.
Jest to cykliczna impreza, która skupia zespoły siatkarskie głów-
nie z południowych rejonów Warszawy i podwarszawskich miej-
scowości, ale też i z odleglejszych miast. Celem imprezy jest
przede wszystkim uczczenie pamięci Wiesława Gawłowskiego,
wielkiego sportowca, mistrza olimpijskiego z kadry Huberta Wa-
gnera, ale też popularyzacja siatkówki oraz integracja środo-
wiska lokalnego. To właśnie założona przez Patrona amatorska
sekcja siatkówki Bobry Piaseczno jest organizatorem imprezy.
W turnieju tradycyjnie bierze udział szesnaście drużyn podzie-
lonych na cztery czterozespołowe grupy.

Uroczyste otwarcie imprezy przewidziane jest w sobotę
na godzinę 14.00. Wśród zaproszonych gości imprezy są m.in.
burmistrz Zdzisław Lis, który ufundował nagrody za indywi-
dualne osiągnięcia, a także koledzy Wiesława Gawłowskiego
z boiska: Andrzej Warych, Ryszard Bosek, Edward Skorek 
i Włodzimierz Sadalski. Patronat honorowy nad imprezą objęła
pani Barbara Gawłowska.
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Czworonogi czekają na
opiekuna

Bonzo - to dojrzały psiak zna-
leziony 8 listopada w Józefo-
sławiu. Miał na sobie charak-
terystyczną skórzaną obróżkę 
z dużymi ćwiekami.

Morus - to wesoły mały terier
szukający nowego domu. Ma 
3 lata, jest zaszczepiony, od-
pchlony,  odrobaczony, wykastro-
wany i zachipowany. Lubi starsze
dzieci, ładnie chodzi na smyczy,
dogaduje się z innymi psami.

Kubuś - to przesympatyczny
młody psiak w typie posokowca.
Jest pieskiem zupełnie bezproble-
mowym, lubi towarzystwo in-
nych psów, uwielbia starsze dzieci,
pięknie chodzi na smyczy, potrafi
zachować czystość w domu. 

Maximus - to dojrzały, grzeczny
i posłuszny psiak. W przytulisku
został wykastrowany, zaszcze-
piony, odrobaczony, zachipo-
wany oraz zabezpieczony prze-
ciw pchłom i kleszczom. Dobrze
dogaduje się z innymi psami.

Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima-Vet
w Konstancinie, tel. 22 754 09 75,
www.facebook.com/PrimaVetAdopcje

Zbiórka artykułów 
dla zwierząt
„Nie można pomóc wszystkim, ale każdy może pomóc komuś”
– to motto Fundacji „Przytul Psa”, której chcemy pomóc.

W siedzibie Centrum Kultury stoi otwarty wiklinowy kosz, do
którego można przynieść dary rzeczowe dla zwierząt, stanowiące
istotną pozycję w wydatkach Fundacji. Zbieramy suchą karmę
oraz puszki dla psów i kotów, witaminy i inne środki wzmacniające
dla zwierząt, preparaty przeciwpchelne, smycze, obroże, ka-
gańce, posłania dla zwierząt, kontenerki do transportu, zarówno
nowe, jak i te, z których wyrosły już nasze zwierzaki, itp.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Fundacji „Przytul
Psa”, zapraszamy na stronę www.przytulpsa.pl.

Koordynatorem akcji jest Katarzyna Resiak, kontakt: kata-
rzyna.resiak@kulturalni.pl, tel. 22 756 76 00, wewn. 17.

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.62.2013.APA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
DzU z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr
1150/XXXIX/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta Piaseczno – Zalesie Dolne,
dla obszaru działki nr ewid. 4/1, obręb 65.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, w pokoju Wydziału Urbanistyki
i Architektury na półpiętrze.

Plany miejscowe obejmą w niezbędnym zakresie proble-
matykę wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Wnioski
do ww. projektów planów należy składać w terminie 21 dni od
daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: attia@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, 
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz ozna-
czenia nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Zalesie Dolne

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.61.2013.APA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
DzU z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr 1152/XXXIX/2013 
z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Wólka Kozodawska.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
przy ul. Kościuszki 5, w pokoju Wydziału Urbanistyki i Archi-
tektury na półpiętrze.

Plany miejscowe obejmą w niezbędnym zakresie proble-
matykę wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Wnio-
ski do ww. projektów planów należy składać w terminie 
21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: attia@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Wólka Kozodawska

Stosownie do art. 17  pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU poz.
647 z dnia 12.06.2012 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (DzU z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko:
• części miasta Piaseczna  realizowanego na podstawie uchwały
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1058/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla
obszaru ograniczonego granicą administracyjną z gminą Lesz-
nowola, ulicami; Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II  oraz te-
renami  kolei  Warszawa – Radom , w zakresie działek 12/24,
12/25, 12/26, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18 z obr. 13 (III wyłożenie)
• części miasta Piaseczno realizowanego na podstawie uchwały
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1057/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna ob-
szaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulic-
kiego i Mleczarską, zm. uchwałą  Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
617/XXIV/2012 z dnia 22.08.2012 w sprawie sposobu wykonania
uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1057/XXXVI/2009 z dnia
17.06.2009 r. (ponowne wyłożenie) w zakresie etapu I;
• części miasta Piaseczna realizowanego na podstawie uchwały
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXX/2013 z dnia z 23 stycznia
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego 
i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010, dla obszaru  urbanistycznego
oznaczonego symbolem 3 UC w dniach od 29 listopada 2013 r. do
30 grudnia 2013 r., w pokoju Wydziału Architektury i Urbanistyki
na półpiętrze, przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jektach planów odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno w dniu 13 grudnia  2013 r. w godzinach:
od 9.00 do 10.30 sprawie uchwały Nr 1058/XXXVI/2009 z dnia  

17 czerwca 2009 r., od 10.45 do 12.30 sprawie uchwały Nr
1057/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r, od 12.45 do 13.30 w sprawie
uchwały Nr 854/XXX/2013 z dnia z 23 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
1. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko
można składać na piśmie w kancelarii Urzędu, ustnie do proto-
kołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5, 05-
500 Piaseczno, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres e–maill: kubiak@piaseczno.eu. 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu oraz
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 stycznia 2014 r. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721. 65.2013.WK

Piaseczno



Piaseczyńska KULTURA

Pierwsza edycja Targów Świątecznych odbędzie się pod
hasłem „Zadbane Relacje – Pozytywne Emocje – Cudowne
Podarunki”.

W sobotę 7 grudnia w godz. od 10.00 do 18.00 w hali GO-
SiR-u przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie odbędzie się tar-
gowa impreza przedświąteczna.

– Chcemy, aby targi wprowadziły Państwa w atmosferę
świąt Bożego Narodzenia poprzez nawiązanie więzi i licznych
kontaktów lokalnych. Zależy nam, aby wywołać refleksję na
temat dbania o wzajemne relacje. W efekcie stworzymy po-
zytywne emocje, a cudowne podarunki będą ich naturalną
konsekwencją. Uważamy, że warto poświęcić więcej czasu
na przemyślany prezent. Ma być wyjątkowy i oryginalny, po-
darowany z serca. Organizując targi, stwarzamy możliwość
wyszukania prawdziwych perełek – zapewniają organizatorki.

Podczas Targów będzie też czas na tematy związane 
z pomocą dla najbardziej potrzebujących, poruszony zostanie
aspekt wolontariatu. W czasie trwania Targów organizatorzy
akcji Radosna Wigilia przeprowadzą kwestę na rzecz naj-
biedniejszych rodzin z Piaseczna. W specjalnie wyznaczonej
strefie, Fabryce Radości i Prezentów, dzieci będą miały zor-
ganizowane zajęcia warsztatowe, pokazy oraz zapewnione
dużo śmiechu i zabawy. Kolorowa scena targowa będzie
przyciągać występami, minispektaklami i piękną muzyką.

– Nie chcemy zdradzać wszystkich niespodzianek, za-
pewniam jednak, że będzie ich więcej. Zakładamy, że w Tar-
gach uczestniczyć będzie około stu wystawców spośród lo-
kalnych producentów rękodzieła, dekoracji świątecznych,
zabawek, biżuterii, akcesoriów, mody, porcelany, artykułów
spożywczych, firm organizujących ciekawe zajęcia warsz-
tatowe dla dzieci i dorosłych, przedszkoli, szkół, firm orga-
nizujących wypoczynek dla całych rodzin, ale też fundacji 
i stowarzyszeń – mówi Monika Stasiak.

Wstęp na Targi będzie bezpłatny. 
Szczegóły na : www.facebook.com/TargiSwiatecznePiaseczno.

Andrzejkowy Wieczór Kabaretowy

Kiermasz rozpocznie się o godz.
11.00 i potrwa do 16.00. Lokalni
wystawcy na kilkudziesięciu
stoiskach oferować będą niepo-
wtarzalne, ręcznie wykonane
ozdoby świąteczne. Swoje kramy
wystawią zarówno fundacje, jak
i rzemieślnicy z regionu.

Kiermaszowi towarzyszyć
będzie wiele skierowanych do
dzieci atrakcji. Najmłodsi będą
mogli odwiedzić bajkową Wio-
skę Świętego Mikołaja, posie-
dzieć w jego saniach czy zrobić
sobie z nim zdjęcie.

Ze sceny rozbrzmiewać będą
zimowe piosenki, a animatorzy
poprowadzą zabawy i konkursy
z nagrodami. O 12.30 wszyscy
poddamy się świątecznej atmos-

ferze, oglądając spektakl pt. „Ma-
gia Świąt”. Spóźnialscy mogą li-
czyć na powtórkę o 15.20.

Wszystkie łasuchy będą
miały szansę upieczenia i udeko-
rowania własnego piernika, i to
w towarzystwie Pani Mikołajo-
wej. Jednocześnie w Przystanku
Kultura odbywać się będą zajęcia,

podczas których będzie można
wykonać ozdoby i dekoracje
świąteczne.

Uczestnicy imprezy będą
mieć też niepowtarzalną okazję
zrobienia sobie zdjęcia w świą-
tecznej scenerii i strojach. Pro-
simy zabrać własne aparaty foto-
graficzne. Świąteczną atmosferę

nakręcać będą spacerujące po
rynku śnieżynki z koszami peł-
nymi drobnych upominków i pia-
seczyńskich krówek. Wszystkich
zgromadzonych rozgrzeje też go-
rący barszcz i pyszne pierogi.

Punktualnie o 16.00, po
wspólnym odliczaniu, rozbłysną
lampki na choince.                             *

15 grudnia zapra-
szamy na rynek na
kiermasz świą-
teczny. Podczas
pełnej atrakcji
imprezy już po raz
trzeci odpalimy
piaseczyńską 
choinkę

Kiermasz na rynku Radosna Wigilia 2013

Piaseczno podaje pomocną dłoń

Rodziny z naszej okolicy zo-
stały odwiedzone przez wolon-
tariuszy Szlachetnej Paczki, któ-
rzy po zapoznaniu się z ich
sytuacją i potrzebami zakwalifi-
kowali wybrane rodziny do pro-
jektu. Od soboty można zapo-
znać się z opisami rodzin i wraz z
przyjaciółmi i rodziną przygoto-
wać konkretną pomoc dla kon-
kretnej rodziny. Ci, których
prośby zamieszczone są na stro-
nie, wyrazili  na to zgodę.

Do akcji włączył się bur-
mistrz i pracownicy Urzędu Mia-
sta, którzy rozpoczęli zbiórkę
pieniędzy oraz rzeczy, które wy-
brana rodzina wskazała jako po-
trzebne jej najbardziej. – Idea
Szlachetnej Paczki jest bardzo
bliska memu sercu. Zawsze
warto zatrzymać się w pędzie
dnia codziennego i zastanowić,
co jeszcze mogę zrobić dobrego.
Dzięki tej akcji możliwość po-

mocy jest łatwa, bez narzucania
się. Zachęcam serdecznie miesz-
kańców gminy Piaseczno do
włączenia się w szykowanie pa-
czek dla naszych sąsiadów, któ-
rym naprawdę brakuje wielu
podstawowych rzeczy – zapra-
sza do udziału w akcji burmistrz
Zdzisław Lis.

W skali całego kraju tylko 
w 2012 roku Szlachetna Paczka
dotarła do ponad 13 tys. rodzin
w potrzebie, czyli do ponad 55
tys. osób żyjących w niezawi-
nionej biedzie – osób starszych,
samotnych, rodzin dotkniętych
chorobą lub niepełnosprawno-
ścią, samotnych rodziców i ro-
dzin wielodzietnych w trudnej
sytuacji materialnej. Łączna
liczba zaangażowanych w pro-
jekt wolontariuszy, darczyńców
i rodzin w potrzebie sięgnęła
300 tys. osób. Średnia wartość
paczki dla jednej rodziny zade-

klarowana przez darczyńców to
1700 zł, co oznacza, że łączna
wartość pomocy przekazanej 
w paczkach osiągnęła 22,5 mln
zł. Jedną paczkę przygotowy-

wało średnio 17 darczyńców –
były wśród nich rodziny, grupy
znajomych, współpracowni-
ków, klasy szkolne. Łącznie dar-
czyńcami zostało 225 tys. osób.

W tym roku choinka rozbłyśnie podczas świątecznego kiermaszu
Foto Piotr Michalski

Szlachetna Paczka w naszym mieście

Na Wieczór Kabaretowy zapra-
szamy do Domu Kultury w Pia-
secznie. Wejście od godz. 17.30,
a występy pół godziny później.

Kabaret NOC g. 18.00
W 2011 roku w I edycji pro-

gramu „Stand-up – Zabij mnie
śmiechem” otrzymali nagrodę

Złotego Pazura dla najlepszego
debiutującego kabaretu. Dzięki
żywiołowości i spontaniczności
na scenie, Kabaret NOC szybko
zjednuje sobie każdą publiczność.

Kabaret NOŁ NEJM g.19.00
W roku 2010 kabaret zajął II
miejsce na Lidzbarskich Wie-

czorach Humoru i Satyry. NOŁ
NEJM charakteryzują abstrak-
cyjne poczucie humoru i wy-
soki poziom artystyczny  pre-
zentowanych skeczy. 

Kabaret 44-200 g. 20.00
Kabaret 44-200 to stand-

uperzy, konferansjerzy, impro-

wizatorzy i wszystko inne. Ka-
baret 44-200 jest wszystkim
tym, kim chcieliby być inni ar-
tyści kabaretowi, ale nie mogą.
44-200 to wolność i swoboda
twórcza. 

Bilety w cenie 40 zł do
nabycia w kasach Centrum
Kultury.         *

30 listopada humor poprawiać nam będą Kabarety: NOC, NOŁ NEJM, 44-200

W sobotę 16 listopada na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl urucho-
miona została baza rodzin, dla których można zrobić świąteczną paczkę

Do akcji przyłączył się także burmistrz oraz pracownicy urzędu
Foto  Edyta Mirek X-art Studio Magdalena Bryzek

Chcesz pomóc potrzebującym? Możesz zrobić to na kilka
sposobów: ofiarowując dary, biorąc udział w kweście, wy-
bierając się na koncert lub wpłacając pieniądze na konto.

Zbiórka
Zbieramy słodycze, zabawki, odzież i wszystko, co może

przydać się w ubogim domu. Zbiórka trwać będzie do 
13 grudnia. Dary prosimy dostarczać na Stadion Miejski GO-
SiR Piaseczno, ul. 1 Maja, po uprzednim umówieniu się te-
lefonicznie lub e-mailem. Tel. kontaktowy: 660 057 999, e-
mail: kasiakondraciuk@interia.pl.

Świąteczna kwesta na rzecz Radosnej Wigilii odbędzie się
w sklepach Decathlon oraz Auchan w dniach 7–8 grudnia w
godz. 12.00–19.00. Za pozyskane fundusze zostaną kupione
środki czystości. 

Koncert
Tegoroczny koncert charytatywny, towarzyszący akcji

od dwóch lat, odbędzie się 7 grudnia w Klubie Bilardowym
„8 Ballclub”, ul. Jana Pawła II 10 w Piasecznie o godz. 20.00.
Swój najnowszy repertuar przedstawi zespół Manaus. Do-
chód ze sprzedaży biletów przeznaczony zostanie na zakup
przyborów szkolnych.

Pieniądze można wpłacać  na rachunek Fundacji „Studio
Spraw Kobiet” z dopiskiem akcja Radosna Wigilia 2013. Nr konta
VOLKSWAGEN BANK direct 64 2130 0004 2001 0578 2438 0003.

O akcji
Radosna Wigilia to impreza charytatywna organizo-

wana od 2005 r., skierowana do najuboższych rodzin 
z gminy Piaseczno, przede wszystkim do rodziców samot-
nie wychowujących swe pociechy. Co roku obdarowanych
jest 220 dzieci. Tegoroczny finał zaplanowany jest na 
15 grudnia na Stadionie Miejskim GOSiR Piaseczno 
o godz.14.00. Podczas imprezy mali goście mają zapewniony
poczęstunek oraz świąteczne atrakcje. Imprezie towarzy-
szy ciepła, serdeczna atmosfera pełna radości i uśmiechu.

Organizatorem akcji jest grupa ludzi, którym robienie
niespodzianek sprawia ogromną przyjemność. Mamy na-
dzieję, że i w tym roku nie zabraknie chętnych do niesienia
radości.                                                                                              *


